برنامه ريزي

ثشًبهِ سيضي يكي اص هْوتشيي ثخص ّبي ٍظبيف هذيشيت هي ثبضذ كِ اًجبم گشفتي ٍ اجشاي آى ثبيذ ثب تَجِ ثِ ثقيِ
ٍظيفِ ّبي هذيشيت يؼٌي سبصهبًذّي ،استخذام ّ ،ذايت ٍ كٌتشل غَست ثگيشد ،دس غيش ايٌػَست ضشايط پيبدُ كشدى ٍ
اجشاي آى ًبديذُ گشفتِ ضذُ ٍ آًچِ ثِ ًبم ثشًبهِ اسائِ خَاّذ ضذ ّش چٌذ كبهل ٍ ثذٍى ايشاد ثبضذ تٌْب سٍي كبغز تشسين
هي ضَد ٍلي ّيچَقت دس هيذاى ػول تحقق پيذا ًخَاّذ كشد.
ثشًبهِ سيضي فشايٌذي است ضبهل اتخبر ٍ اسصيبثي هجوَػِ اي اص تػويوبت هشتجط ثب يكذيگش  ،قجل اص ًيبص ثِ اجشاي آًْب،
ثب تَجِ ثِ ايي اػتقبد كِ ثذٍى اقذام ػو لي احتوبل ٍقَع ٍضؼيت هطلَة آيٌذُ ٍجَد ًذاسد ٍ دس غَست اقذام  ،احتوبل
سسيذى ثِ ًتبيج هَسد ًظش افضايص هييبثذ .اگش چِ ثشًبهِ سيضي هطخػب يك فشايٌذ تػوين گيشي است ،اهب ّش ًَع تػوين
گيشي سا ًوي تَاى ثشًبهِ سيضي ثِ حسبة آ ٍسد .ثِ ّويي دليل هطخػبت يك ثشًبهِ هشثَط ثِ يك تػوين گيشي خبظ،
چٌذاى سٍضي ًيست ٍ هي تَاى خػَغيت آى سا ثِ سِ طشيق تَضيح داد :
 -1ثشًبهِ سيضي چيضي است كِ قجل اص اجشاي ػوليبت ثبيذ اًجبم ضَد ٍ دس حقيقت پيص ثيٌي تػوين گيشي هي
ثبضذ .ثذيي تشتيت فشايٌذي است كِ قجل اص ًيبص ثِ اجشاي ػول ًَ ،ع ٍ چگًَگي اجشاي آى سا هطخع هي كٌذ.
 -2ثشًبهِ سيضي ٌّگبهي هَسد ًيبص است كِ ٍضؼيت هَسد ًظش آيٌذُ  ،دس ساثطِ ثب يك سيستن اص تػويوبت يب يك
هجوَػِ اص تػويوبتي ثبضذ كِ دس استجبط هتقبثل ثب يكذيگش ّستٌذ.
 -3ثشًبهِ سيضي فشايٌذي است كِ دس جْت سسيذ ى ثِ ٍضؼيت هطلَة آيٌذُ تٌظين هي ضَد ٍ ثذٍى اًجبم كبسي
ٍقَع آى اهكبى پزيش ًيست .ثٌبثشايي دس ثشًبهِ سيضي ّن احتشاص اص اػوبل ًبغحيح ٍ ّن تقليل تؼذاد اضتجبّبت
ثشاي ثْشُ گيشي اص فشغت ّب ،ثبيذ هَسد ًظش ثبضذ  .ثذيْي است كِ اگش كسي اػتقبد داضتِ ثبضذ كِ جشيبى
طجيؼي حَادث اٍ سا ثِ آيٌذُ هطلَة هي سسبًذ ًيبصي ثِ ثشًبهِ ًخَاّذ داضت .ثٌبثشايي ثشًبهِ سيضي دٍ ثخص
ثذثيٌبًِ ٍ خَش ثيٌبًِ داسدٍ .ضغ ثذثيٌبًِ آى  ،ثذيي هفَْم است كِ ثذٍى اًجبم كبسي ،احتوبل ٍقَع ٍضؼيت
هطلَة آيٌذُ ٍجَد ًذاسدٍ ٍ .ضغ خَش ثيٌبًِ ،ثذيي هؼٌي است كِ هي تَاى اقذاهي كشد تب ضبًس ثِ ٍجَد
آهذى ٍضؼيت هطلَة آيٌذُ ،افضايص يبثذ.
ثشًبهِ سيضي ،كِ ّوَاسُ دس هذيشيت قجل اص سبصهبًذّي اًجبم هي ضَد ،ضبهل ضٌبخت ٍ تؼييي ّذفْب ،هٌبثغ ٍ پيص
داضتِ ّبي هحيطي ٍ ّوچٌيي سيبستْب ،سٍيِ ّب ٍ سٍضْب هي ثبضذ.
اٍليي گبم دس ثشًبهِ سيضي ،ت ؼييي ّذف يب سلسلِ ّذفْب استّ .ذفْبً ،تبيج يب حبلتْبيي اص آيٌذُ ّستٌذ كِ ٍغَل ثِ
آى هَسد ًظش هي ثبضذ ٍ ّيچ ثشًبهِ اي ثذٍى داضتي ّذف ،هؼٌي ًذاسد ٍ ثذٍى آى اهكبى ّوبٌّگي ٍ ٍحذت ػول
دس اًجبم آى ،پيذا ًوي ضَد .دس تْيِ يك ثشًبهِ ،پس اص تؼييي ّذفْب ٍ ّوضهبى ثب آى  ،الصم است هٌبثغ ٍ صهيٌِ

ّبيي كِ ثشاي سسيذى ثِ ّذفْب دس اختيبس سبصهبى هي ثبضذ هَسد ثشسسي قشاس گيشد ٍ اطالػبت هشثَط ثِ آى تْيِ
ضَد.
سيبستْب ،استشاتژي كلي ثشاي ًيل ثِ ّذفْبي سبصهبى سا هطخع هي كٌٌذ ٍ ػجبستٌذ اص هقشساتي كِ دس چْبسچَة
آًْب حذٍد ػوليبت ٍ تػويوب ت تؼييي هي گشدد .ثذٍى تؼييي خط هطيت اهكبى تؼييي حذٍد ٍ هطخػبت سبخت
يك سبصهبى ٍجَد ًذاسد ٍ ًوي تَاى سطَح هختلف هسئَليت ّب سا ثشاي هذيشاى تؼييي كشد .سيبستْب ّوچٌيي
هجٌبيي ثشاي اسصيبثي فؼبليتْب تَسط هذيشاى است .سيبستْب سا هي تَاى ثِ سيبستْبي اسبسي ،كلي ٍ ٍاحذي تقسين
كشد كِ هتٌبست سطَح هختلف هذيشيت هي ثبضذ.
سٍيِ ّب ،اص سيبستْب هحذٍدتشًذ ٍ جشيبى ػوليبت سا دس هذيشيت هطخع تش هي سبصًذ ثِ ػجبست ديگش سٍيِ ّب سا هي
تَاى گبهْبيي داًست كِ اص ًظش صهبًي ثِ تشتيت تقذم ثشاي سسيذى ثِ ّذف ثشداضتِ هي ضًَذ .ثذيي تشتيت سٍيِ ّب
يك طشح يب جذٍل صهبى ثٌذي ضذُ ثشاي سسيذى ثِ ّذفْب ّستٌذ ٍ سٍضْب  ،چگًَگي اًجبم كبس سا دس ّشيك اص گبهْب
تؼييي هي ًوبيٌذ يب ثِ ػجبست ديگش ًحَُ اجشاي جذٍل صهبى ثٌذي ضذُ سا هطخع هي سبصًذ  .ثطَس كلي ثشًبهِ
صهبى ثٌذي سا سٍيِ ٍ ًحَُ اجشاي آى سا سٍش هي گَيٌذ.
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